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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
za zbiranje predlogov za 

 

SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI 
ŠMARJE PRI JELŠAH V LETU 2018 

 
 
SPLOŠNO 
 
1. Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 

2018. 
 
2. Javni razpis se izvaja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in 

projektov v Občini Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 83/06), 7. člena Statuta občine Šmarje 
pri Jelšah (Ur. list RS, št. 57/17) ter Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 
2018 (Ur. list RS, št. 79/17). 

 
3. Prijave morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Izpisane morajo biti čitljivo (s tiskanimi 

črkami, tiskopis). 
 
 
NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA 
 
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2018: Občina Šmarje 
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. 
 
 
POGOJI SODELOVANJA NA JAVNEM RAZPISU  
 
Na razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov se lahko prijavijo izvajalci 
mladinskih programov in projektov, ki so v interesu občine in katerih delovanje ni financirano 
iz proračuna v okviru posebnih proračunskih postavk, in sicer: 

- društva in zveze društev, 
- zavodi, druge pravne osebe in izvajalci programov namenjenih mladim, 
- druge nevladne organizacije.  

 
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo; 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti 

za uresničitev načrtovanih aktivnosti; 
- da imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo 

njihovo delovanje;  
- projekti in programi se izvajajo za mladino v Občini Šmarje pri Jelšah (mladi do 29 

let); 
- programi in projekti morajo biti neprofitne oz. nekomercialne narave;  
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- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki 
izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih 
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov; 

- vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in 
projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti. 

 
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki se za iste programe že financirajo na 
podlagi drugih javnih razpisov. 
 
Prijava mora vsebovati: 

- izpolnjen OBRAZEC A (Splošni podatki – izjava) z zahtevanimi prilogami. 
 
 
PREDMET RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2018. 
 
Vsebine se bodo financirale na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in 
projektov v občini Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 83/2006).  
 
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev bo izvedla komisija, ki jo je 
imenoval župan in jo sestavljajo trije člani, ki poznajo področje mladinske dejavnosti. Člani 
komisije ne smejo biti predsedniki ali poslovodni organi prijaviteljev, ki kandidirajo za 
sredstva na razpisu. 
 
Komisija bo pri dodeljevanju sredstev upoštevala naslednja merila in kriterije: 

1. PREGLEDNOST, – cilji in namen projekta ali programa so jasno opredeljeni, 
2. DELEŽ DRUGIH SREDSTEV za izvedbo projekta, 
3. ŠTEVILO UDELEŽENCEV – projekt ali program vključuje predšolsko, osnovnošolsko in 

srednješolsko mladino ter študentsko populacijo; 
4. STRUKTURA MLADIH, vključenih v programe – projekt in program vključuje mlade z 

manj priložnostmi, iz manj priviligiranega socialno-ekonomskega okolja iz ogroženih 
družin (odvisnosti v družini, fizično in psihično nasilje), mlade ki niso zaključili šolanja, 
problematično mladino, invalidno mladino ter izrazito nadarjene mladostnike; 

5. REFERENCE izvajalca pri izvajanju projektov in programov za mlade; 
6. DOSTOPNOST – projekt ali program zajema oz. vključuje mladino iz celotne občine, 

aktivnosti so dostopne za neorganizirano mladino; 
7. INOVATIVNOST – projekt ali program je nov in ne zajema vsebin, ki jih  izvajajo drugi 

izvajalci, vsebuje drugačen pristop k reševanju problemov; 
8. EKONOMIČNOST – projekt ali program ima realno finančno konstrukcijo; 
9. PREVENTIVNOST - projekt ali program je preventivne narave (zloraba dovoljenih in 

nedovoljenih substanc, čustvena in fizična zloraba v domačem okolju,…); 
10. KONTINUIRANOST – projekt ali program se izvaja daljše časovno obdobje oz. že traja 

določeno časovno obdobje, se nadgrajuje. 
 
Višina sredstev za vrednotenje posameznega programa bo odvisna od števila točk, ki ga bo 
na podlagi izvedenega vrednotenja komisije dosegel program oziroma projekt. 
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VIŠINA SREDSTEV 
 
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za programe in projekte iz točke III. javnega razpisa 
je 9.000,00 EUR in so zagotovljena v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah pod proračunsko 
postavko 18056. 
 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.  
 
 
ROK IN NAČIN PRIJAVE 
 
Rok za prijavo na javni razpis je 21. 3. 2018. 
 
Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečatenem ovitku z oznako »Javni razpis 
za mladinske programe in projekte 2018 – ne odpiraj!« na naslov: 
 

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH 
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

AŠKERČEV TRG 12 
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH 

 
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 12. ure tega dne predložena na vložišče 
občine. Občina bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozne in 
nepopolne vloge. 
 
 
POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV 
 
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge predvidoma 23. 3. 2018.  
 
Rok v katerem bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni o izidu javnega razpisa je 
najkasneje 45 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci programov bomo sklenili 
pogodbe o sofinanciranju za leto 2018. 
 
 
 
 Župan: 

Stanislav ŠKET, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 


